
      Sumari        MAUTHAUSEN 2008
 Enguany, el viatge a Mauthausen, entre els dies 15 i 18 de maig, ha 
comptat amb la representació de 110 persones de tot Espanya: estudiants 
i professors dels instituts Carlos Bousoño de Poal (Astúries), El Foix de 
Santa Margarida i els Monjos, Milà i Fontanals de Barcelona, Vilassar de 
Mar, Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià de Besòs, Guindàvols de 
Lleida, El Pedró de L’Escala, Medina Albaida de Saragossa, Bajo Cinca 
de Fraga, La Llitera de Tamarite, representants del govern d’Aragó i de 
Catalunya, socis de l’Amical, periodistes i els deportats José Alcubierre, 
David Moyano, José Mª Villegas i Juan Camacho, i també d’Enrique 
Vandor, rescatat de Budapest quan era un nen, gràcies a Ángel Briz i a 
Giorgio Perlasca.  
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 En aquesta ocasió, a més dels ja tradicionals homenatges a Ebensee, 
Gusen, Hartheim i Mauthausen, hem visitat l’Institut Hartheim, actualment 
centre emblemàtic de teràpia per als deficients psíquics —en contrast 
amb l’activitat assassina que es desenvolupava al castell a l’època del 
nacionalsocialisme—, hem honorat les víctimes a la mateixa estació del 
poble de Mauthausen, on s’ha installat una placa recordatòria, i hem 
dedicat el nostre homenatge als jueus assassinats, en el monument de 
Mauthausen. A tots els actes han tingut un gran protagonisme els joves, 
que han preparat lectures, músiques i ofrenes florals. Agraïm especialment 
la col·laboració del Mercat de la Flor i la Planta de Catalunya de Vilassar 
de Mar.
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Fa uns quants anys, em 
van regalar una publicació que 
recollia les reflexions d’unes 
professores i d’uns nois i noies 
estudiants que havien fet un 
viatge a Ravensbrück, organitzat 
per  l’Amical de Mauthausen: hi  
acompanyaven la Neus Català, 
en els actes de commemoració 
de l’alliberament del camp. Mentre 
llegia aquelles reflexions  pensava  
com m’agradaria participar algun 
any en un projecte d’aquest tipus.  

Sortosament, aquell viatge no 
va ser un fet aïllat. L’Amical ha 
consolidat aquest projecte i ha 
organitzat, en els darrers anys,  
tres viatges similars al camp de 
concentració de Mauthausen. I 
he tingut el privilegi de participar 
en l’últim. I dic privilegi, perquè 
considero que els meus alumnes 
i jo hem rebut una gran lliçó 
d’història i d’ètica en el millor dels 
contextos: visitar els camps de 
concentració nazis acompanyats 
per supervivents, per familiars 
de deportats i pels membres de 
l’Amical de Mauthausen que s’han 
dedicat en els últims trenta anys a 
preservar el record d’uns fets que 
van conduir milers de persones al 
dolor i a la mort. 

Àustria ens va rebre amb 
una primavera esplèndida, que 
contrastava amb la fredor dels 
llocs de memòria que visitàvem. 
A l’alumnat li costava acceptar  
que aquells paisatges tan 
idíl·lics amaguessin els espais 
de l’horror nazi.  El grup era 
nombrós i divers i facilitava   el   
diàleg  intergeneracional;  una 
comunicació que ens enriquia i ens 

Ramona Fernández Balen, sòcia 295, que va morir el 23 d’abril a Caldes 
de Montbui. Era esposa de l’exdeportat Juan Cruz Hernández.
Antonio Lozano Bonafont, soci 676, exdeportat al camp de Mauthausen, 
va morir el 7 d’abril a Barcelona, als 88 anys.
José Mª Villegas Izquierdo, soci 497, antic deportat al camp de Buchenwald, 
va morir el 10 de juny a Baza (Granada), als 91 anys.  

REFLEXIONS DELS NOSTRES ACOMPANYANTS
ajudava a comprendre.  Totes les 
persones que componien el grup 
teníem un objectiu comú: recordar 
i retre homenatge als deportats 
republicans en el lloc on van patir 
i morir.  

Plegats observàvem cada racó 
dels camps, seguíem amb interès 
les explicacions, ens esforçàvem 
a imaginar el patiment que 
suposava treballar a la pedrera 
de Mauthausen o als túnels de 
Ebensee, ens indignàvem de veure 
la urbanització que han fet a Gusen, 
etc. “Per què tot això?”, preguntava  
una de les meves alumnes.  

Era especialment emotiu i 
interessant el diàleg que establien 
els estudiants amb els supervivents 
i els familiars dels deportats. 
Escoltaven les seves explicacions i 
records, i s’emocionaven amb ells.  
Mai agrairem prou a José Maria, 
Juan, José, David i Enrique que, 
malgrat la seva avançada edat, 
ens acompanyessin en tot moment 
i atenguessin totes les nostres 
preguntes. Vull tenir un record 
especial per José María Villegas, 
que ens va deixar definitivament  
pocs dies després del viatge.

També van ser molt emotius 
els actes d’homenatge que van 
organitzar els estudiants que hi 
participaven. A través de poemes, 
peces musicals, flors, espelmes..., 
recordaven el que va passar i es 
comprometien a lluitar contra l’oblit, 
a mantenir viva la memòria dels 
deportats.

Aquests  dies,  mentre  
compar tíem  i   ordenàvem  
pensaments  i emocions, els meus 

alumnes em comentaven que el 
viatge els ha marcat per sempre, 
que difícilment podran oblidar tot 
el que van sentir aquells dies. 
Jo tampoc. Confio que siguem 
capaços de transmetre als nostres 
companys, amics, familiars i veïns 
el que vam veure i aprendre i que 
això ens ajudi a comprometre’ns 
cada cop més amb la defensa dels 
drets humans.  

Aquest viatge s’ha pogut fer per 
la iniciativa i l’esforç de l’Amical de 
Mauthausen, així com pel suport 
econòmic d’algunes institucions 
autonòmiques (vinculades a joventut 
i a la memòria històrica) i locals. 
Espero que algun any també s’hi 
impliquin les institucions educatives, 
ja que aquesta activitat té un valor 
formatiu molt alt. Recordem que 
l’ONU insta els estats perquè 
elaborin programes educatius que 
inculquin els ensenyaments de 
l’Holocaust: una bona manera de 
fer-ho és donant suport a projectes 
com aquest que desenvolupa 
l’Amical de Mauthausen. 

   Elvira Fernández
IES Manuel Vázquez Montalbán   

    Sant Adrià de Besòs

            RECORDEM A...
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La darrera setmana del mes 
de setembre de l’any 2007, es va 
celebrar a Màlaga el XXè Certamen 
de Jóvenes Investigadores que 
convoca el Instituto de la Juventud 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. En aquest certamen, es 
lliuren els premis econòmicament 
més ben dotats d’Espanya a 
investigacions realitzades per 
joves de menys de 20 anys. 
Aquest any l’IES Narcís Monturiol 
de Figueres va presentar dos 
treballs de recerca i tots dos van 
ser seleccionats per ser defensats 
en la fase final,  a la qual només 
arriben els quaranta millors, a 
criteri del tribunal de selecció.

La Mireia Puigmal va presentar 
el seu treball La música del 
silenci sobre una qüestió poc 
coneguda, com és la música que 
es va compondre en els camps 
de concentració nazis. La Mireia 
va haver de fer una feina molt 
important per reconstruir la vida 
de divuit compositors que van ser 
tancats en els camps, on alguns 
van trobar la mort i altres van 
aconseguir sobreviure. El treball 
es complementa amb algunes 
partitures oblidades durant anys i 
ara recopilades per diversos països 
europeus. La Mireia Puigmal també 
és violinista i ha pogut interpretar 
algunes d’aquestes partitures i, per 
tant, ha pogut copsar directament 
els sentiments que van inspirar 

                        COL·LABORACIONS
DOS PREMIS EN EL XX CERTAMEN DE JOVES INVESTIGADORS

aquelles músiques compostes 
dintre dels camps.

El  treball de la Mireia parla 
de la música composta o tocada 
per aterrir els presoners —la que 
es tocava per entrar o sortir del 
camp o en les execucions— i de la 
música composta i tocada com a 
instrument d’evasió, com a manera 
de fer una mica menys dura la 
realitat quotidiana.

En la seva presentació, va 
parlar de diversos casos de 
compositors que havien escrit 
les seves partitures en funció 
dels instruments disponibles en 
el camp o en funció dels músics 
supervivents. Finalment, va 
interpretar un petit fragment d’una 
de les partitures rescatades de 
l’oblit i va deixar l’auditori molt 
commogut.

Tot seguit, la Marta Palomeras, 
l’altra alumna de l’IES Narcís 
Monturiol de Figueres, va exposar 
el seu treball L’escola republicana 
i l’escola franquista, en el qual 
ha fet una important recopilació 
del material escolar que es va 
fer servir en totes dues èpoques 
i també ha presentat una sèrie 
d’entrevistes a professors i 
alumnes dels dos moments, 
tant d’aquells que consideraven 
l’ensenyament republicà com a 
modèlic com d’aquells que van 
viure amb alleujament l’arribada 
del franquisme, perquè significava 

la fi de la guerra. En aquest treball, 
la Marta ha qüestionat també 
l’ensenyament actual i el destí que 
es donen a tants diners públics, 
perquè la qualitat que es va assolir 
en l’ensenyament republicà, tot 
i disposar de menys recursos, 
encara no ha estat superada.

Veient la qualitat del treballs 
presentats i l’entusiasme mostrat 
per la Mireia i la Marta, el jurat va 
decidir atorgar un primer premi de 
5.000 € al treball sobre la música als 
camps nazis i un accèssit de 1.000 
€ al treball sobre la comparació 
dels sistemes d’ensenyament 
republicà i franquista.

Per a l’IES Narcís Monturiol 
de Figueres és un motiu de gran 
satisfacció l’atorgament d’aquests 
premis i des d’aquestes línies 
volem animar tots els professors i 
alumnes a fer treballs de recerca 
sobre temes d’interès històric, per 
tal de preservar aquesta memòria 
enmig de totes les dificultats que 
ens posen alguns partits polítics i 
institucions.

És voluntat de la Mireia i de la 
Marta que una còpia d’aquests 
dos treballs quedi en els arxius 
de l’Amical, per tal que puguin ser 
consultats per qualsevol persona 
interessada.

Fernando Aísa Milà

CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

     L’Ajuntament i la nostra entitat 
van renovar, el 29 de maig, el 
conveni de col·laboració per a la 
realització d’activitats a Vilafranca 
per mantenir viu el record de la 
barbàrie comesa pel nazisme 
i les atrocitats dels camps de 

concentració i d’extermini i evitar 
que es repeteixin, així com per 
a la defensa dels drets humans. 
El conveni permetrà programar 
cicles de conferències, adreçades 
a alumnes de centres docents, i la 
cessió d’exposicions.
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Té 86 anys, però la seva ment 
es manté desperta i clarivident. 
Recorda les vivències de la seva 
joventut i les pot relatar sense 
oblidar-ne cap data, cap lloc, cap 
mínim detall. I no són precisament 
records agradables: són els records 
d’una joventut plena d’ideals, 
que prometia la realització de mil 
somnis trencats i desbaratats per la 
Guerra Civil i per un llarg exili que 
es va iniciar, com el de tants altres 
espanyols, als camps de refugiats 
del sud de França. El nostre 
personatge és Manuel Rausa 
Bérniz, nascut al poble de Ballobar,  
a la província d’Osca.

                        COL·LABORACIONS
MANUEL RAUSA, un oscense a l’organització TODT

seva vida, com a fidel militant 
de la CNT. Però el 1938, quan 
les tropes franquistes ocupen la 
zona, es trasllada a Barcelona 
i es presenta voluntari per anar 
a l’exèrcit, però,com que no 
l’admeten perquè és massa jove, 
ingressa a l’Acadèmia de Policia 
de Barcelona.

En els darrers mesos de la 
guerra a Catalunya, encara tindrà 
temps de participar-hi combatent 
amb l’exèrcit republicà, fins que 
és ferit en una cama i ha de ser 
evacuat el 7 de febrer de 1939 cap 
a França pel Coll d’Ares i Prats de 
Molló.

l’oest les fortificacions de la línia 
Maginot. 

Després de la rendició de 
l’exèrcit francès, el 13 de maig 
de 1940, Manuel seguirà sota la 
vigilància de la policia senegalesa 
francesa, fins a l’agost de 1941, 
que va ser  destinat a la base 
de submarins de Brest, sota el 
control de l’organització TODT. 
Allà, en règim de treballs forçats, 
participarà en la construcció de 
les fortificacions portuàries on 
s’allotjaran els submarins de la 
flota alemanya. Tot i que els serveis 
d’aquests treballadors forçats són 
necessaris per al règim nazi, el seu 
treball d’esclaus no els estalviarà 
els maltractaments si tenen la més 
mínima badada.

Després de participar en 
la construcció de diferents 
fortificacions a la zona, el 17 de 
març de 1944 se n’evadirà amb 
un  altre  company.  Amagats  en 
un tren de carbó, viatjaran com a 
polissons durant cinc llargs dies fins 
arribar a la població de Sète, al sud 
de França. Allà es quedarà  a  viure  
el  seu  llarg  exili,  fins que el 27 de 
maig de 1977, un cop recuperada 
la democràcia a Espanya, podrà 
retornar al seu poble natal.

Ara segueix vivint a Ballobar, 
aquest poble oscense del Baix 
Cinca que el va veure néixer i del 
qual va viure allunyat, en un exili 
forçòs, durant tants anys.

    

 Josep San Martín Boncompte

Donació
Agraïm la dipositació de 
documentació feta per la Sra. 
Maria Giró Marsal, vídua de 
l’exdeportat Antoni Fradera 
Mayolas.

A l’IES “Bajo Cinca” de Fraga 
(Osca), hem tingut la sort que 
estigués entre nosaltres durant 
un parell d’hores. Els alumnes 
de 1er de Batxillerat, que aquest 
curs participen en el projecte de 
viatge a Mauthausen, promogut 
per l’Amical, l’han entrevistat i 
Manuel ha respost amablement i 
lúcidament a les seves nombroses 
preguntes.

A poc a poc, ha anat desgranant 
els detalls d’una amarga història. 
Amb 15 anys, la Guerra civil 
l’atrapa a Ballobar, on treballa en la 
col·lectivitat agrícola. Allà aprendrà 
a viure els ideals anarquistes que 
mantindrà vigents durant tota la 
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Rectificació
A la publicació Mauthausen 
2007. Una experiència per 
a la maduresa, a la llista de 
participants, hi consta el nom 
d’Eric IbrahimVásquez Mo, 
en comptes de Laura Irene 
Córcoles Cano.

A França l’espera el trist 
pelegrinatge per diversos camps 
de refugiats: Argelers, Barcarès, St. 
Cyprien..., fins que, un cop iniciada la 
Segona Guerra Mundial, és obligat 
a enrolar-se en una Companyia de 
Treballadors Estrangers i enviat 
a construir fortificacions a la línia 
Gamelin, que continuava vers 



EL IAIO  “FERNANDO”

                        COL·LABORACIONS

Jo no vaig conèixer el meu avi, 
però sempre va estar present a 
les nostres vides. La meva àvia 
mai va deixar de parlar-nos-en, 
de com era, de les seves aficions, 
del seu bon caràcter…; de com 
havia anat a parar a la Creu Roja, 
on conduïa ambulàncies, primer a 
Barcelona, després a Girona, on el 
van traslladar; més tard, va haver 
de fugir a França…

Va ser així com la meva àvia i 
la meva mare es van quedar soles. 
Van ser temps difícils: el meu avi 
a França, després desaparegut…, 
fins que uns anys més tard van saber 
que havia mort a Mauthausen.

Ser la dona i la filla d’un republicà 
també va ser dur: quantes històries 
podríem explicar!

EL TREN DE LA LLIBERTAT
especialment emotiva la visita 
al memorial i als túnels de Dora i 
a les instal·lacions del camp de 
Buchenwald, així com la participació 
en tots els actes commemoratius. 
Agraïm especialment la generosa 
dedicació als estudiants de José 
Mª Villegas, traspassat recentment, 
i l’ajut d’Elena Rodríguez Codd, 
col·laboradora de l’Amical i del 
Memorial de Buchenwald.

Tal com anunciàvem en el darrer 
butlletí, entre els dies 9 i 15 d’abril, 
vam participar en la Trobada de 
Joves Europeus a Buchenwald, 
organitzada per la FIR (Federació 
Internacional de Resistents), amb 
estudiants de l’IES Numància 
de Santa Coloma de Gramenet, 
periodistes, diversos tècnics 
de l’Ajuntament, la regidora de 
Cooperació i Solidaritat, Sra. Núria 

Parlón, i l’antic deportat José Mª 
Villegas. La premsa es va fer ressó 
de les activitats, que començaren a 
Brusel·les (amb la visita al Museu de 
la Guerra amb el deportat resident 
a  aquesta ciutat, David Moyano) 
i continuaren als diversos indrets 
de memòria, amb homenatges, 
visites i participació en col·loquis 
amb altres joves, professors i 
antics deportats europeus. Fou 

Des de aquestes línies vull fer un 
petit homenatge als meus avis i a 
la meva mare. Ell es deia Fernando 
i va ser un bon home, un home 
de pau que va patir la guerra i la 
barbàrie. Ella, la iaia Petra, també 

     Paco Aura segueix infatigable en la seva activitat de difusió, 
sigui en conferències en diversos centres d’ensenyament i 
en universitats, sigui en col·laboracions a la premsa i en la 
participació en documentals. Destaquem l’homenatge que 
va rebre per part de l’Institut Pare Arques de Cocentaina, el 
13 de maig passat, durant el qual Aura, a més d’impartir una 
conferència, va plantar un arbre, com a símbol de la pau, al 
peu del qual una placa recollia el lema: “Mai més guerres. 
Treballem i eduquem per la pau i la no-violència”. Tal com ell 
mateix recordava en l’article publicat al diari Ciudad de Alcoy 
(1 de maig de 2008) i que porta per títol Sirvió para algo: “Soy 
un superviviente que tiene el ‘deber’ de recordar lo que allí 
sucedió, sin intereses políticos, sino humanos y defendiendo 
la paz. Las guerras son el fracaso de la inteligencia y todos 
sus contendientes pierden siempre”
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la va patir, aquí, a casa seva. La 
meva mare, l’Àngels, era massa 
petita quan li van robar el pare i, 
amb ell, una vida millor.

I igualment, des de aquestes 
línies, vull agrair a l’Amical de 
Mauthausen tot el seu treball i 
esforç perquè els nostres familiars 
i el seu patiment no restin oblidats 
i perquè els nostres fills coneguin 
una realitat que sovint se’ls ha 
amagat. 

I gràcies també perquè amb 
vosaltres, jo, néta d’un deportat, sé 
que no estic sola.

Endavant Amical!

 Àngels Palau Masip.
 Sòcia nº 1015

VALÈNCIA



Carcasona. Pablo Iglesias Núñez 
va impartir, el 13 de març passat, 
la conferència “De Carcassonne 
à Ravensbrück: le parcours d’une 
femme résistante”, referida a 
la trajectòria de la seva mare, 
Mercedes Núñez Targa, en el 
marc de la seva col·laboració 
en el “Chemin de la Mémoire 
de l’Exil Républicain Espagnol 
de l’Aude”, que comprèn camps 
de concentració tan importants 
com Montréal o Pigné (Bram), el 
camp de dones i nens de Couiza 
Montazels, Montolieu, entre altres.
Bouzas ha dedicat el nom d’un 
carrer a Mercedes Núñez, acte 
que significa un pas més per 
a superar l’oblit de les dones 
republicanes lluitadores per la 
llibertat.
Fuenlabrada. 26 de març a 27 
d’abril, al Centro Cultural La Paz 
s’ha exhibit l’exposició Imágenes 
y memoria de Mauthausen, en 
la inauguració de la qual va ser 
present la nostra delegada, Concha 
Díaz.
Sabadell. 2 d’abril. Inauguració 
de l’exposició Memòria i Ceguesa 
de Josep M. Cabané, a l’Alliance 
Française, en col·laboració amb el 
Memorial Democràtic. Hi assistí en 
nom de l’Amical, Roser Ferrando.
Sentmenat. 24 d’abril. A la 
Sala Ecus es van presentar les 
memòries del que fou president 
de l’Amical, Joan Escuer, que 
porten per titol Memorias de un 
republicano español deportado al 
campo de Dachau, i editades per 
la pròpia Amical. S’adreçaren al 
nombrós públic, entre el qual es 
comptaven familiars residents a 
França, l’alcaldessa de Sentmenat, 
Núria Colomé, la presidenta 
de l’Amical i Dèlia Escuer, que 
presentà unes emotives imatges 
sobre la vida del seu pare. El 
llibre està despertant gran interès 
a França, entre els cercles de 
descendents dels exiliats, pel que 
fa a la rememoració del paper que 
tingué Joan Escuer en la resistència 
antinazi a Bretanya. L’acte es va 

                                ACTIVITATS
complementar amb l’exposició 
Resistents i Deportades, com a 
forma d’homenatge a la companya 
de Joan Escuer, Constanza 
Martínez Prieto, deportada al camp 
de Ravensbrück.

Bejes (Cillorigo de Liébana). 3 maig. 
Inauguració d’un monòlit en honor 
dels guerrillers antifranquistes de la 
comarca. El nostre soci, Jesús de 
Cos, delegat de la AGE (Asociación 
Archivo, Guerra y Exilio), va glossar 
aquells herois lluitadors a la Guerra 
d’Espanya, a la Resistència 
francesa i al maquis.
Casp. 9 maig. La població ha 
rememorat els seus 13 conciutadans 
deportats, dels quals en moriren 10, 
en un acte al “Centro de Estudios 
Caspolinos”, presidit per Carmen 
Ferrer. 

L’acte, amb la presència de molts 
familiars, va consistir en una 
conferència de Joan M. Calvo, 
que va demanar un esforç polític 
per dur a terme un homenatge, 
i en el relat de Juan Camacho, 
resident a Montevideo, sobre la 
seva experiència a Mauthausen. A 
més del resó a la premsa, al propi 
centre va ser exhibida l’exposició 

La deportación republicana. 
Camargo (Santander). 10 maig. 
Més de 200 persones es donaren 
cita per inaugurar la nova efígie 
en el monument a les víctimes del 
nazifeixisme, que substitueix a la 
que va ser robada l’any passat. 
Durant l’acte, que va comptar amb 
la presència de l’antic deportat a 
Mauthausen, Ramiro Santisteban, 
també va ser homenatjat Jesús de 
Cos.

Barcelona. 13 de maig. A la sala 
d’actes de la Secretaria General 
de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya, es va presentar el llibre 
Experiències per a la maduresa. 
Mauthausen 2007, que recull els 
escrits realitzats pels participants 
al viatge a Mauthausen de l’any 
passat. Presidí l’acte el Director 
General de l’Agència Catalana de 
la Joventut, Sr. Julià Fernández, i 
prengueren la paraula la presidenta 
de l’Amical, els deportats José 
Mª Villegas i Joan Camacho, així 
com dos estudiants, en nom dels 
protagonistes de l’experiència de 
l’any anterior i d’enguany.
Barcelona. 14 de maig. Dins el 
cicle Educació i Feixisme, el Goethe 
Institut de Barcelona i el GEHSIC 
(Grup d’Estudis d’Història Social i 
Cultural del Departament d’Història 
Moderna i Contemporània de 
la UAB), van oferir una sessió 
dedicada als supervivents dels 
camps nazis. Participaren a la taula 
rodona, moderada per Rosa Toran, 
els deportats republicans José 
Alcubierre, Juan Camacho, José 
Mª Villegas i el deportat alemany 
Max Mannheimer. 
Lleida i Barcelona. 28 de març 
i 6 de juny.  Presentació del llibre 
de Josep San Martín Boncompte, 
Memòria d’exilis i retorns (Pagès 
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editors, Lleida 2008).
El nostre delegat a l’Aragó, 
escriptor de llarga trajectòria, ens 
aporta fondes reflexions sobre els 
lligams existents entre el passat i 
el present. Amb una prosa senzilla, 
emotiva i, a voltes poètica, en la 
seva obra narra el seus viatges per 
les rutes de l’exili, als espais de la 
memòria familiar, la del seu pare, 
Josep San Martín Santamaría, 
i la del seu oncle, Manolo San 
Martín Santamaría, deportat a 
Mauthausen. Justament el viatge 
commemoratiu a aquest camp, 
el maig del 2007, va ser l’esperó 
que va dur l’autor a reflectir amb 
la escriptura les seves reflexions a  
partir del recorregut pels escenaris 
de la història, al costat de joves 
estudiants del seu centre i de 
diversos indrets d’Espanya.
El llibre va ser presentat el 28 de 
març a la Sala d’actes de l’IMAC, 

a Lleida, i el 6 de juny al MHC de 
Barcelona, amb la participació 
de l’autor, la filla de Manolo San 
Martín, l’editor i Rosa Toran.

Vilafranca del Penedès. 29 de 
maig. Presentació del llibre de 
Eusebi Pérez Martín. Recordar per 
viure, viure per recordar publicat 
per l’Ajuntament, al Museu del Vi 
d’aquesta ciutat. Els historiadors 
Ramon Arnabat i Rosa Toran han 
elaborat la biografia d’aquest 
vilafranquí, la vida del qual reflecteix 
la tragèdia dels republicans: 
voluntari a la Guerra Civil, refugiat 

                                ACTIVITATS
a França, deportat a Mauthausen 
i finalment exiliat a Caracas. 
L’acte, presidit per l’alcalde, Sr. 
Marcel Esteve, va comptar amb 
la presència dels fills i familiars 
d’Eusebi Pérez que van viatjar des 
de Veneçuela.

EXPOSICIONS I CONFERÈNCIES
Granollers. 8 abril 2008. Escola 
Municipal. Conferència Pilar Molins.
Gavà. 10 abril 2008. IES Bruguers. 
Conferència Lluís Reverte.
Riells de Montseny. 10 abril a 
14 maig. Exposició Mauthausen, 
l’univers de l’horror.
Sant Esteve Sesrovires. 14 abril 
2008. IES Sant Esteve Sesrovires. 
Conferència Lluís Reverte.
Barcelona. 14 abril 2008. Centre 
Cívic La Sedeta. “Les repressions 
sota el franquisme”. Assistència 
Lluís Reverte.
Pola de Siera. 17 abril. IES Rio 
Nora. Exposició Pensad que 
esto ha sucedido. Lecciones del 
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Holocausto, projecció de Nit  i 
Boira i conferència-col·loqui de 
la nostra delegada a Astúries, 
Angelita Andrada. Els actes 
tingueren forta repercussió 
tant al centre educatiu com a la 
premsa.
Esplugues de Llobregat. 17 abril 
2008. IES La Mayola. Conferència 
Lluís Reverte.
Hostalric. 17 abril 2008. IES 
Hostaric. Conferència Joan 
Calvo.
Mataró. 22 abril 2008. Escola 
Pia. Conferència Pilar Molins.
Sitges. 22 abril 2008. IES Vinyet. 
Conferència Tomàs Rebollo i 
Llibert Villar.
Riells del Montseny. 23 abril 
2008. Presentacions dels llibres 
d’Edmon Gimeno i Rosa Toran. 
Cervera. 25 abril 2008. IES 
La Segarra. Conferència Lluís 
Reverte.
Viladecavalls. 5 a 25 maig 2008. 
IES Viladecavalls. Exposició 
Resistents i Deportades. 
Conferència Tomàs Rebollo i 

Llibert Villar.
Terrassa. 7 maig 2008. Escola Pia. 
Conferència Joan Calvo.
Premià de Mar. 14 maig 2008.  
IES  Serra  de  Marina. Conferència 
Rosa Toran.
Granollers. 21 maig 2008. IES 
Anna Mogas. Conferència Pilar 
Molins.
Igualada. 22 maig 2008. IES Anoia. 
Conferència Lluís Reverte.
Sant Feliu de Llobregat. 3 juny 
2008. Mare de Déu de la Mercè. 
Conferència Tomàs Rebollo  i 
Llibert Villar.
Barcelona. 5 juny 2008. Escola 
Vedruna. Conferència Tomàs 
Rebollo i Llibert Villar.
Canet de Mar. 13 juny 2008. IES 
Domènech i Montaner. Conferència 
Lluís Reverte.
Artesa de Segre. 16 juny 2008. 
IES Els Planells. Conferència Lluís 
Reverte.
Vallgorguina. 27  juny  a  10  
juliol  2008. Associació Cultural 
Vallgorguina Resistents i 
deportades. 



ASSEMBLEA RIELLS. 27 D’ABRIL
Enguany l’assemblea ha tingut una significació singular, ja que es tractava de commemorar els 30 anys de la 

legalització de l’associació i els 46 de la seva fundació. Per això, l’indret escollit va ser Riells del Montseny, on 
durant anys Mn. Pere Ribot va acollir els antics deportats i familiars, en els anys de la clandestinitat; una placa 
en el monòlit erigit en homenatge als deportats del Baix Montseny recorda la seva solidaritat. La col·laboració 
de l’Ajuntament i de la Generalitat de Catalunya va permetre oferir als nombrosos socis assistents, a més del 
tradicional dinar de germanor, el concert “Músiques de l’Holocaust” del Quartet Brossa, i el llibre commemoratiu 
Amical de Mauthausen: Lluita i record. 1962-1978-2008. A més dels alcaldes de la comarca, assistiren als actes 
el president del Parlament de Catalunya, Sr. Ernest Benach, la Directora General de la Memoria Democràtica 

Thomas Buergenthal, Un niño afortunado. De prisionero en Auschwitz a juez de la Corte Internacional, 
Plataforma Editorial, Barcelona 2008, 285 pàgs. Autobiografia d’un home entestat tota la seva vida en la defensa 
dels drets humans, fins a ser nomenat jutge de la Cort Internacional de Justicia de La Haya, l’any 2000. De 
pare polonès i mare alemanya, va néixer a Eslovàquia; des del gueto de Kielce a Polònia, es deportat amb els 
seus pares a Auschwitz i sobreviu a una de les marxes de la mort fins arribar a Sachsenhausen. Després de 
l’alliberament passa uns mesos amb les tropes poloneses i més tard en un centre d’acollida, fins que pogué 
retrobar-se amb la seva mare i finalment, el 1951, emigrar als EUA. 
Henrik Eberle, Matthias Uhl (eds.) El informe Hitler, Ed. Tusquets, Barcelona 2008, 622 pàgs. L’obra conté 
els informes elaborats pels serveis secrets soviètics que, per ordre de Stalin, indagaren sobre la mort de Hitler 
i sobre diversos aspectes de la seva personalitat i la seva vida privada. Els ajudants personals de Hitler, Otto 
Günsche i Heinz Linge, des de la seva captura fins el 1949, van aportar moltes dades sobre els anys del Tercer 
Reich, però en especial les referides als esdeveniments dels darrers dies a la Cancelleria del Reich.  
Richard Holmes, Un mundo en guerra. Historia oral de la Segunda Guerra Mundial, Ed. Crítica, Barcelona 
2008. 594 pàgs. Llibre confegit amb transcripcions de les entrevistes realitzades per un equip de la BBC, l’any 
1970, per a la ja clàssica sèrie El mundo en guerra, que es va emetre els anys 1973-1974, en plena guerra 
freda. Bona part del material rodat aleshores es mantenia inèdit fins ara, moment en què l’autor de l’obra ha 
intentat equilibrar el diferent tractament entre els aspectes relacionats amb Europa occidental i oriental i corregir 
algunes de les transcripcions de les gravacions originals, treballant directament amb els textos escrits. El llibre 
inclou unes breus biografies dels entrevistats i un apèndix amb les seves reflexions.
Eduardo Martín de Pozuelo, Los secretos del franquismo, La Vanguardia Ediciones, Barcelona 2007,  362 
pàgs. El llibre recull els informes que l’espionatge dels EUA va recopilar des de la 2a República fins a l’any 1975. 
Hi destaquen els referits a les connivències i col·laboracions del franquisme amb el règim nazi, especialment 
durant la 2a Guerra Mundial, a través de la poderosa xarxa d’espies i d’empreses, que des de la seu de Madrid 
tingué ramificacions per tot Espanya, amb una flagrant vulneració de la neutralitat al·legada, fins que la derrota 
del Tercer Reich va derivar en un canvi d’aliances.

                                ACTIVITATS

                   LECTURES RECOMENADES

de la Generalitat de Catalunya, Sra. Maria Jesús Bono, i el 
Director General de l’Agència Catalana de la Joventut, Sr. Julià 
Fernández.
A l’assemblea resultà escollida la següent Junta:
Presidenta: Rosa Toran
Vicepresident: Llibert Villar
Secretària: Marta Sells
Tresorer: Joan Calvo
Relacions Internacionals: Jesús Ruiz, Isidoro Teruel
Secretari Organització: Lluís Reverte
Vocals: Margarida Sala, Joan Asturgo. 
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